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ADÓTÖRVÉNYEK 2016. 
ART, SZJA, ÁFA, TAO, SZÁMVITEL, TB JÁRULÉKOK 

Előadóink: 
 
Zara László elnök Magyar 
Adótanácsadók és Könyvviteli 
szolgáltatók Országos Egyesülete 
 
Dr. Rácz Nóra 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Dr. Menczel-Kiss Gellért 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Lucz Zoltánné 
Ernst&Young Kft. 
 

Siklós Márta 
Leitner&Leitner Kft. 
 

Széll Zoltánné 
szakmai főtanácsadó, NAV 
 
Időpont és helyszín: 

2015. november 16. hétfő  
9 -17.30 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Best Western Hotel Hungária 
1078 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2800 Ft + áfa /fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

 Ajánló: 

13. alkalommal kerül megrendezésre éves Adókonferenciánk, amit az 
idén új köntösben, neves adószakértők közreműködésével, szakmai 
kiállítók ajánlataival és ajándékok sokaságával teszünk érdekesebbé, 
szakmailag hasznosabbá! 

 

Kiknek szól a konferencia? 

Mindazoknak, akik szeretnék felkészülten várni a 2016-os évet. 
tulajdonosoknak, pénzügyi vezetőknek, könyvelőknek, 
főkönyvelőknek, adószakértőknek, adótanácsadóknak, 
könyvvizsgálóknak, és mindenkinek, akik információkat szeretnének 
és érdeklődnek a 2016-os adótörvényekről. 
 

Tematika: 

Adózás rendje ▪ Általános forgalmi adó  ▪ Személyi jövedelemadó ▪ 
Kisadók ▪ TAO ▪ Számvitel ▪ A társadalombiztosítás fedezeti 
rendszerét érintő változások 
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 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

 

Kérek ebédet:    �                       
Kreditpontokat kérek:    �                         

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:..........................................   

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


